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Você procura pela bula do colágeno Verisol?
Como o Verisol não é considerado um
medicamento, ele não possui propriamente uma
bula nos moldes dos principais remédios vendidos
em farmácias.
Porém, nós listamos abaixo as principais
características do Verisol.
Para que serve o colágeno hidrolisado
Verisol?
O Verisol é um nutricosmético indicado para
tratamento de rugas, unhas e celulite.
Em algumas semanas, a pele dá sinais de maior
hidratação, aumentando a firmeza e suavidade da
pele, principalmente do rosto.
Também em algumas semanas, as unhas se tornam mais fortes e passam a ter um
crescimento acelerado.
Já no tratamento para a celulite, são necessários alguns meses para a pele e
músculos das pernas se tornarem mais firmes e os efeitos serem notados.
Como o Verisol funciona?
Como o Verisol contém peptídeos bioativos de colágeno, a sua absorção e eficácia
são maiores em relação a outros colágenos hidrolisados.
Imagine que esses peptídeos são menores e conseguem ser absorvidos mais
rapidamente pelo organismo.
Sendo assim, sua ação no corpo e mais rápida e os efeitos são melhores.
A ingestão todos os dias do colágeno ultra hidrolisado Verisol estimula o
metabolismo no organismo dos colágenos para a pele.

Em algumas semanas de uso, a pele fica com maior elasticidade, o que provoca a
redução das rugas finais e uma pele mais firme e vistosa.
Nas rugas mais profundas, há uma diminuição da profundidade dessas rugas,
causando um impacto notável na beleza da pele.
As unhas também são beneficiadas com diminuição da descamação e das
irregularidades nas extremidades.
Além disso há um aumento expressivo na velocidade de crescimento e diminuição
de quebras, já que as unhas se tornam “mais duras” e resistentes.
Quanto tempo demora para o Verisol fazer efeito?
Depende muito de pessoa para pessoa, mas geralmente em 3 ou 4 semanas já
nota-se as unhas muito mais fortes e a pele do rosto mais hidratada.
Contraindicações e efeitos colaterais do Verisol
Por se tratar de um alimento funcional, até agora não há contraindicações ou efeitos
colaterais causados pela administração de colágeno Verisol.
Como usar e qual a quantidade diária ideal de Verisol?
A dose diária de Verisol recomendada pela fabricante Gelita é de 2,5 gramas.
Porém, há de se ressaltar que pesquisas recentes indicaram que maiores doses de
colágeno hidrolisado com adição de vitaminas e sais minerais, potencializam e
aceleram os efeitos na beleza da sua pele, cabelo e unha.
Portanto, busque sempre comprar Verisol de marcas confiáveis e com doses
maiores que 10 gramas por dia.
A Biosanté possui uma dose diária de 12 gramas no seu Colágeno Bioplus com
Verisol.
Há algumas marcas que possuem doses pequenas de Verisol em sachês. Sempre
opte por sachês de no mínimo 10 gramas.

